ośWIADCZENIE MAJĄTKoWE
członka zarzadu Dowiatu, §ekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizaryjnej powiatu, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego powiatową
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘl

...SANOK, dnia 23 kwietnia 20!4 r.
(niej sCoWaść)

awaga:

jest do zgodnego z prawdą,
stalannego i zupełnego wypeŁnienia każdej z rubryk.
2. Jeże]-i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretn]trn przypadku
zastosowania, należy Wpisać ''nie dotyczy|'.
3. osoba SkŁadająca oświadczenie obowiązana jest okreśIićprzynależność
poszczególnych składnikóW majątkowych, dochodów i zobowiązań do
najątku odrębneg,o i majątku objętego malżeńską wspóInością
1.

Osoba skŁadająca oświadczenie obowiązana

maj

ątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje j av.,ne, w częściB zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkanj_a składającego
oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

czĘśćA

Ja, ntżej podpisany(a), SEBASTIA}I NIŻNIK (rodowe : Niżnik)
(źniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 07 czERWcA L976r. w sAtiloKu
sTARosTA sA}rocKI
CZŁONEK ZAPX,ĄDU

(niejsce zatrudnienia, stanowisko Lub tunkcja)

po zapoznaniu się Z przepj_sami ustawy z dnia 2]_ sierpnia a997-r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniąCe funkcje publiczne (Dz.t]. NT 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113,
poz, 7J,5 i Nr 1-62, poz. 71-26, z 1-999 r. Nr 49,poz. 483, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powjatowym (Dz.
U. z 2007 r. Nr ]-42, poz. ]-592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 1]-3, poz. 984,Nr 153, poz. J"271t Nr 200, poz. J-688
i Nr 214, poz. J-806), zgodnie z art. 25c Łej ustawy oświadczarn, że
posiada$ wchodzące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub
stanolriące mój najątek odfębny:

I.

Zasoby pieniężne:
środkipj_eniężne zgrornadzone w walucie

- środkipieniężne zgromadzone
papiery Waltościołve:- na kwotę:
-

II.
1.

Dom

w

polskiej: NIE

wafucie obcej:

DoTYczY

NIE DoTYczY

NIE DoTYczY
NIE DoTYczY

o powierzchni: NIE DoTYczY, o wartości: - NIE DoTYczY

tytuł prawny: NIE DoTYczY
2. Mieszkanie o powierzchni; NIE DoTYczY - o wartości:NIE
tytuł prawnyi NTE DoTYczY
3. Gospodarstwo rolne:

DoTYCZY

rodzaj gospodarstwa: NIE DoTYczY powierzchnia: NIE DoTYczY
o Warlości: NIE DoTYczY
rodzaj zabudowy; NIE DoTYczY

tytuł prawny: NIE

DoTYczY

Z tego tytu}u osiągnął em (ęł am) w roku ubiegłym przychód

4

i dochód w wysokości:NIE DoTYczY
. ]nne nieruchomości: NIE DoTYczY
o Wartości:NIE DoTYczY

tytuł prawny3 NIE

DoTYczY

III.

Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych
i emitenta udziałów: NTE DoTYczY

- należy podać liczbę

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
. NIE DoTYczY.
Z tego tytułu osiągnąlem (ęłarn)W roku ubiegłym dochód w wysokości:

NIE

DOTYCZY

Tv.

Posiadam akcje
i emitenta akcj

w

spółkach handlowych

i: NIE

DOTYCZY

- należy podać li

czbę

akcje te stanowią pakiet większy niż 108 akcji w spółce:

DoTYczY

Z teqo tytułu osiągnąŁem (ęłan) w roku ubiegŁym dochód w wysokości:
.. NIE DoTYczY.
v.

Nabyłem(am) (nabył rnój małżonek,z wyłączeniem mienia przyna],eżnego
do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państłva, innej państwowej
osoby plawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków 1ub

od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przet,argu -na]eży podać opis mienia i datę nabycia,
od kogo: NIE DoTYczY

vI.

1.

Prowadzę działa]-nośćgospodarczą2 (należy podać formę prawną
i przedmiot dzia}a.]_ności) : NIE DoTYczY.

- osobiście

.. IIIE DoTYczY.

- wspólnie z innymi osobami .. NIE

DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąŁem ( ę}am) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości:NIE DoTYczY
2. Zarządzam działalnościąg ospodarczą fub jestem
pr z edstaw.i cie 1em, pełnomocnikiem takiej dz i ał a Iności
(naIeży podaó formę prawn ą i przedmiot dzia}alności ) :
..... NIE DoTYczY.
- osobiście... NIE DoTYczY
Z tego tytułu os iąqnąŁem (ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości:NIE DoTYczY

vII.
1.

W

spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY....,.,
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY..
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE

.

DoTYczY.

Z teqo tytułu osiągnąlem ęlam) w roku ubiegłym dochód
wysokości:NIE DoTYczY
(

w

2.

Spółdzielniach: - NIE DoTYczY.
- jesten członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY,.......

I,i

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) : NIE

DoTYCZY...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYczY..
Z tego tytułu os iągnąłen (ęłam) w roku ubieglym dochód

W

[,J

WysokoŚci: -

3,

W

NIE DoTYczY.

fundacjach prowadzących dzia}a]nośćqospodarCzą: NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE

DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY....
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE

DoTYczY..

z tega tytułu osiągnąłem ęłam) w roku ubieqłym dochód
WysokoŚci: NIE DoTYczY

w

(

vrIT.

z lytułu zatrudnienia lub innej dziaŁalności
zalęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego

Tnne dochody osiągane

zarobkowej lub

tytułu:

-dochód ze slosunku pracy
-umowa

zlecenia

- L48.154,20 zż.
150,00 z},
-

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać naIkę, modeI i rok
produkcji):
1/ samochód osobowy MITSHIrBISI Asx Rok prod.2013r. ( wsPÓŁTrŁAsNoŚĆ ą UDZIAŁU rrE WŁAsNoŚcI )
x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 zŁotych/ w tym

zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości) : NIE DoTYczY

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a) , iż na podstawie
art.233§ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zataj enie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
sANoK,23 kwielnia 20L4 r.
scowość,data

)

Niewłaściweskreślżć.
Nie dotyczy działa]-noścżWytwórczej ll ro7nżctwie w zakresie produkcj ż
roślżnnejż zwierzęcej, w formźe i zakresie gospodaIstwa rodzźnnego.
Nie dotyczy tad nadzorczych spółdzżeJni mżeszkaniowych.

